‘Borre, loop eens door,’ roept mama.
‘Straks missen we de trein nog!’
‘Even deze bloemen plukken,’
roept Borre terug. ‘Voor oma!’
Hij plukt klaprozen, paardenbloemen
en madeliefjes.
Dan holt Borre naar mama toe.
‘Kijk,’ zegt hij trots.
‘Dat is een prachtig boeket,’
zegt mama. ‘Daar zal oma heel erg
blij mee zijn.’

hij plukt bloemen.

Daar is het station.
Mama kijkt op het bord met
vertrektijden.
‘De trein naar Retteketettekerdam
vertrekt over vijf minuten van
spoor twee,’ zegt ze.
Bij het poortje mag Borre zelf
inchecken.
Bliep! klinkt het als hij zijn pasje
voor het apparaat houdt.

ze gaan met de trein.

De trein staat er al.
Borre en mama stappen in.
Ze zoeken een mooi plaatsje uit.
Borre mag bij het raam zitten.
Hij houdt de bos bloemen voor
oma stevig vast.
De conducteur blaast
prrrrrrrrrrrrrrrrriet! op zijn fluitje.
De deuren gaan dicht en de trein
begint te rijden.

hij blaast op zijn fluit.

Borre en mama kijken uit het raam.
‘Laten we dingen tellen,’
stelt mama voor.
‘Wat voor dingen?’ vraagt Borre.
‘Nou,’ zegt mama, ‘huizen met rode
puntdaken, bijvoorbeeld. Kijk, daar
is er één. En daar nog één, dus dat
is twee. Of elektriciteitsmasten.
Kijk, daar: één, twee, drie, vier, vijf…’
‘Kijk, mama, schapen,’ zegt Borre.
‘Tel ze maar,’ antwoordt mama.

kijk, schapen.

Borre telt: ‘Eén, twee, drie, vier, vijf…’
Het zijn er best veel.
‘… dertien, veertien, vijftien,
zestien, zeventien…’
Poeh, wat een boel schapen!
‘… honderd, honderdéén,
honderdtwee, honderddrie,
honderdvier…’
Dan piepen plots de remmen en komt
de trein met een schok tot stilstand.

de trein stopt.

‘Dames en heren,’ kraakt een stem
door de luidsprekers, ‘we hebben een
probleem. Er staan schapen op het
spoor. Ze willen niet aan de kant.’
Dat is niet zo best, denkt Borre.
Als die schapen niet opzijgaan,
komen mama en ik nooit bij oma aan.
Hij zal eens gaan kijken.
Met de bos bloemen in zijn hand
loopt Borre door de trein.
In het voorste treinstel staan de
deuren open.
Borre stapt uit en loopt langs de
trein naar voren.

hij stapt uit.

